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ผู้อ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา 

งานวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

งานวัดผล ประเมินผล/

เทียบโอนผลการเรียน 

 

งานพัฒนากระบวนการ

เรียนและแหล่งเรียนรู้ 

งานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 

 งานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

 

งานนิเทศการศึกษา 

 

งานแนะแนวการศึกษา 

 

งานนโยบายและอื่นๆ          

ที่ได้รับมอบหมาย 



 
มาตรฐานการบริหารงานวิชาการ 

1. งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
 1.1 หลกัสูตรสถานศึกษา  
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น 
  1.2 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
  1.3 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสม 
  1.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  1.5 จัดท าหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร 
  1.6 ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 
  1.7 ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การ
เรียนแบบอัธยาศัย รวมท้ังก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน 
 1.2  การจัดตารางสอน/จัดครูเข้าสอน/จัดสอนแทน 
  2.1 ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน 
ประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตราก าลัง 
  2.2 วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจ เสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 
  2.3 จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การด าเนินการตาม
ตารางสอนให้ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน 
  2.4 ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 
 



 1.3 งานกลุม่สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.1 จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.2 บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร 
  1.3 ควบคุม ดูแล กากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา 
  1.4 จัดท าเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝ่ายธุรการโรงเรียนก าหนดและสอดคล้องกับ
แผนงานโรงเรียน 
  1.5 ควบคุม ดูแล ก ากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าหลักสูตรชั้นเรียน แผนการ
จัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.6 ก ากับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและ
สอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสาระลาหรือไปราชการ 
  1.7 จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดย
การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
  1.8 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
  1.9 ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการ
การเรียนการสอนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.10 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.11 ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการเรียนการ
สอน 
  1.12 จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



  1.13 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและ
สาธิต 
  1.14 จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.15 ก ากับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
  1.16 จัดท าเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้น
ภาคเรียน/ปี 
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.1 ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
นโยบายของสถานศึกษา 
  1.2 จัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.3 ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  1.4 ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
  1.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อ
โรงเรียนและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
    การจัดท าการใช้การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้  
         1. มีการให้ความรู้ครูในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และครูมีแผนการจัดการเรียนรู้  
 



           2. มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           3. มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  
           4. มีหลักฐานการน าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่ าเสมอและตรวจสอบ
ได ้ 
           5. มีการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
3. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
     1. รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน  
     2. ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
     3. ด าเนนิการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ีก าหนด  
     4. การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน  
     5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
     1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
     2. จัดให้ครูน าความรู้ไปดาเนินการวิเคราะห์วิจัย  
     3. น าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
     4. การประเมินผลการด าเนินการในการน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  
     5. มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัยท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
 
5. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 1. มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการ  
 2. มีผู้รับผิดชอบในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการ  
     3. มีระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการ  
     4. มีระบบการใช้และ/หรือเครือข่ายการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทาง
วิชาการ  
     5. มีการประเมินผลและพัฒนาการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการ  
 



6. งานนิเทศการศึกษา  
     1. มีแผนพัฒนาบุคลากร  
     2. มีการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย3.รายการ  
     3. บุคลากรน าความรู้ท่ีได้จากการนิเทศการศึกษามาพัฒนาในโรงเรียน  
     4. การประเมินผลการจัดงานนิเทศการศึกษา  
     5. การน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษา  
 
7. งานแนะแนวการศึกษา 
 1. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  
    2. มีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน  
    3. มีการดาเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน  
    4. มีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน  
     5. มีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษา
กับโรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ  
 
8. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
      1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและมีแผนการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
      2. จัดท ามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด  
      3. มีการด าเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานท่ีก าหนด  
      4. มีการประเมินคุณภาพภายในและจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ประจ าปีเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
      5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง.  
 
 


